
thuiskomst op de doffer. Van vaderskant is 
hij afkomstig van dhr. J.J. Barendrecht uit 
Emmeloord. Van moederskant van dhr. J. 
Rutten uit Tubbergen. Het verdere hokbe
stand van meneer Bos bestaat uit duiven 
van Koopman via dh r. V Oenen uit Emmen, 
Heremans-Ceusters via dhr. J. Rutten uit 
Tubbergen en dhr. H. Visscher uit Ens. 
Verder duiven van dhr. J.J Barendrecht 
uit Emmeloord en van dhr. H. vd Linde 
uit St. Jansklooster. Volgens de meeste 
gebruikelijke manier wordt er gewoon op
gevoerd tot naar het einde van de week. 
Eerder vloog men dit jaar in Ens al de 4e 
TT Friesland op Vuren 11275 duiven. Er 
staat 15 m tuin hok verdeeld in 9 afdelin
gen en een hok van 2 m voor de kwekers 
met een ren. Ook zei dhr Bos: Veel last 
van roofvogels hier tegen Schokland aan. 
Kost per jaar een 15 tal duiven, stress en 
veel ergernis.' Echter deze overwinning 
zal een erg mooi lichtpuntje zijn en hier zal 
hij erg van kunnen nagenieten. 
De top 10 van 1828 duiven; 1. E.J. Bos, 
Ens. 2. De Vries/Hakvoort, Urk. 3. Willem 
Post, Urk. 4. Dirk Huizinga, Bant. 5,6. 
Gebr. Ras, Urk. 7. Gerrit Wakker, Urk. 8. 
Comb. Tuinstra, Kraggenburg. 9. Johan
nes Nentjes, Urk. 10. J. Custers, Bidding
huizen. 

Samenspel A: 
Het is nog altijd een gelukje dat de 
winnende doffer NL13-1606482 bij Pieter 
Pander op het hok zit. Want in zijn ge
boortejaar kreeg hij een knijpringetje om 
omdat hij verkocht zou worden bij rayon 
de Kuststrook (competitie kweker/koper). 
'Omdat vlak voor de verkoop paratyfus 
op mijn hok werd geconstateerd werd in 
overleg met de voorzitter besloten om de 
duif niet aan te bieden op de verkoop. De 
doffer heeft inmiddels 4 x 1e prijs gevlo
gen in onze vereniging o.a. op Souppes 
sur Loing 3 weken geleden en was toen 
6/1038 in ACG de doffer komt uit mijn 
Superkweker (van J. Pietersma) en is 100% 
Schaerlaeckens met veel Ace Four bloed 
in zijn stamboom. De moeder is een klein
kind van mijn Fenomeen en is moeder van 
meerdere ACG winnaars. Overigens kwam 
de winnaar vorige week van Gien pas om 
19:30 uur thuis maar herstelde dus vrij snel 
weer . .' liet Pieter weten. 

Pieter Pander 

De top 10 van 7565 duiven; 1,2,3,4. P 
Pander, Wijckel. 5,10. Reitze Schotanus, 
Sloten. 6. DC Eastwei 4, Oppenhuizen. 
7. Joh. Pietersma, Balk. 8. Comb. Flap
per-Mulder, Workum. 9. A. Smit, Sneek. 

Jan Hoogland 

Samenspel B: 
De comb. Hoekstra-Da Costa, Ternaard, 
was dit keer de concurrentie te snel af. 
Aankomst: 16.10.28 uur, snelheid:1302 m/ 
min. Verantwoordelijk hiervoor was een 
duivin, de 14-4262560, genaamd "Jaco
ba" die al bij herhaling vroege prijzen 
wist te behalen. Foeke heeft deze duivin 
gekregen op een bonnetje van Klaas en 
Jacob de Jong. Ze komt uit een zoon van 
Hunti, origine Arie Dijkstra. Deze zoon zit 
bij hen op het kweekhok. Bijzonder aan 
deze duivin is dat het de enige duif is die 
Foeke ooit heeft gehad, welke regelmatig 
vanaf het dak op zijn hoofd komt zitten 
als hij gewoon in de tuin zit. Het was dus 
niet haar eerste vroege prijs dit jaar. Wat 
te denken van: 1e Quiévrain van 2398 d, 
4e Sens van 2126 d en 4e Souppes van 
1638 d en daarnaast nog 6x bij de 1e 30 
in groter verband. En nog even voor de 
statistieken: Het aantal inkorvende lief
hebbers bedroeg 75, oftewel gemiddeld 
11 duiven per liefhebber. De grootste in
korver noteerde 27 duiven, megahokken 
vinden we dus niet in dit samenspel. 
De top 5 van 827 duiven. 1. Comb. Hoek
stra/Mendes Da Si/va, 2. D. en H. Opdam, 
3, 5. Comb. Tjitte & Les/ey, 4. K.R. van der 
Ga/iën. 

Foeke Hoekstra 

Wouter Sibma 

Samenspel C: 
Grote winnaar op deze vlucht werd Harrie 
Loonstra uit Zwagerbosch. En dit ge
beurde niet met zomaar een duif. Harrie 
klokte namelijk opnieuw zijn 2-1020120 als 
eerste. Dit is een echte witte raaf onder 
de postduiven en Harrie heeft al heel veel 
plezier aan deze duif beleefd. Tot nu toe 
behaalde de "120" al 4 x de 1e en 5 x de 
2e prijs. Ook in het huidige seizoen gaat 
het weer uitstekend met deze duif want 
op de Eendaagse Fond gaat deze topper 
na 3 vluchten ruim aan kop. Dat kan ook 
niet anders wanneer je de klasseringen 

Harrie Loonstra 

op deze vluchten eens goed tot je door 
laat dringen: 3e Sens 1816 d., 13e Soup
pes-sur-Loing en 6e Gien tegen 1259 
duiven. En dan afgelopen zaterdag nog 
een 1e op de midfond tegen 2367 duiven 
er achteraan. Vorig jaar kende Harrie ook 
al een uitstekend jaar en daarin speelde 
deze zelfde '120' ook al een zeer belang
rijke rol. Harrie werd toen namelijk 3 Beste 
Liefhebber bij WHZB/TBOTB en de 120 
werd in dezelfde competitie 2e Asduif 
Oud en 13e Beste Dagfond Duif. Stuk 
voor stuk geweldige prestaties. Harrie 
heeft slechts 38 oude duiven zodat je 
hem geen grote inkorver kunt noemen. 
Een hele mooie overwinning voor een 
regelrechte topduif! Het wachten is op de 
volgende topklassering. 
De top 10 van 2367 duiven; 1,9. H. 
Loonstra, Zwagerbosch. 2. S.J. Hiemstra, 
Zwagerbosch. 3. Joh. & Marcel Postma, 
Zwaagwesteinde. 4. Schaafsma & Hiem
stra, Zwaagwesteinde. 5. B. Leegsma, 
Zwaagwesteinde. 6. Jenna Bosma, 
Kollumerzwaag. 7. Comb. L. de Bruin & 
Zn., Zwaagwesteinde. 8. J. van Kammen, 
Zwaagwesteinde. 10. Vd. Wal & Water
lander, Kootstertille. 

Foppe de Haan 

Samenspel D: 
Hier won het trio uit Drachten, namelijk 
Van der Wal & Winkel. Het winnende duif
je is een mooi stevig blauw duivinnetje. 
Het gaat om de 14-1436290 en ze stond 
als 1e getekend, gewoon omdat dat zo 
voelde. Niet een speciale reden maar ze 
voelde wel perfect aan. Wat de motiva-
tie van haar is geweest is niet duidelijk, 
wel is haar doffer de laatste weken altijd 
thuis omdat deze geblesseerd is geraakt 
aan een vleugel. Na een 1e in de club op 
Souppes sur Loing 3 weken geleden doet 
ze het nu even dik over met een 1e prijs 
in het district tegen 4245 duiven. Daar
mee is ze ook 13e in de afdeling tegen 
10.802 duiven. Het is haar tiende prijs in 
de vereniging dit seizoen. Haar naam is 
Róan's Best. Romke legde uit: 'Dit n.a.v. het 
volgende: Eind 2013 is Romke met een 
duivenvriend bij Berth Knaven geweest 
om een door hem gekochte duif op te 
halen. Doordat wij in die periode net het 
hele verhaal met Róan hadden en daar-
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door weinig duiven hadden zitten kwamen 
we een doffer tekort op het kweekhok en 
toen kregen we er ook nog een doffer bij 
van Berth. Hij zei neem maar mee. Dus u 
begrijpt dat we dit gebaar erg waardeer
den. Ze hadden allemaal tranen in de 
ogen toen Romke zei dat het wel duidelijk 
was wat zijn naam moest worden, name
lijk: Róan. Nu anderhalf jaar later hebben 
we dan al een heel knappe duif er uit zo 
blijkt. De moeder hebben we gekocht op 
een bonnenverkoop in Buitenpost. Het is 
een duivinne~e van E.A. Dijkstra. Dit was 
toen in november een jong van een week 
of zes. Voor de meesten was dit veel te 
jong voor die tijd van hetjaar maar we 
hebben haar lekker laten uitgroeien.' En 
hij ging verder over de rest van de vlucht: 
'Na de 290 duurt het wel lang trouwens 
voor de volgende duiven komen. Eerst 9 
minuten en dan weer 6 minuten. Hierna 
komen ze ongeveer om de minuut. Veel 
van de duiven kwamen erg dorstig thuis 
viel ons op.' 
De top 10 van 1878 duiven; 1.Van der Wal 
& Winkel, Drachten. 2,4,10. J.D. Poortvliet, 
Surhuizum. 3,5. H. van der Bij, Opeinde. 

:-._ 

Van der Wal & Winkel 

Er 2715 duiven aan de start, waarvan 975 
van het samenspel Den Haag/ Westland te 
Pt.St. Maxence op 324 km vanaf Kwints
heul. In de schaduw van de kathedraal 
staat het hok van Jan Zwirs, waarop om 
13.17 uur de 3e duif van de Kuststrook 
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6. J. Hansma, Drachten. 7 T van der 
Heide, de Wilp. 8. Comb. Dijkstra & co. 9. 
WP Spinder, Harkema. 

Samenspel E: 
In het zuidoostelijke samenspel E won Al
bert Timmerman uit Steenwijk. Hij vertelde 
over de vlucht: 'We hadden natuurlijk op 
de site van blauwband gekeken of er al 
meldingen waren. Toen de eerste melding 
in Zwartsluis er op stond, wisten we dat 
we ongeveer binnen tien/twaalf minuten 
moesten draaien. Toen er op eens een 
duif laag over de huizen aankwam, wisten 
we dat dit een vroege moest zijn. Na een 
rondje ging de duif snel naar binnen. Toen 
de duiven in Steenwijk aankwamen was 
het mooi weer, blauwe lucht met hier een 
daar een wolkje. De wind was bij aan
komst stevig. Dat de trek over Steenwijk 
lag was duidelijk, heel erg veel duiven 
over zien komen.' En hij ging verder over 
de winnen de duif: 'De 14-1503847 is een 
blauwe doffer en komt uit mijn 726 duivin, 
een rechtstreekse Arie Dijkstra duif uit Le
onardo x Tinkelbel. Zijn vader is een zoon 
van de Champ van Braad-de Joode. 

Albert Timmerman 

en de 1e duif van het samenspel werd 
geklokt. 
Jan speelt met 8 koppels totaalweduw
schap waarbij doffers en duivinnen elke 
week worden ingekorfd. De winnende 
doffer is de 14-1901548 is gekweekt uit 

Het was m'n favoriet. Vorige week was 
hij al mijn eerste op Gien, wind NW/W, 
goed voor een eerste in de vereniging 
en een 35e NPO. Ik had de 47 als eerst 
aangewezen en ook voor de sneeuwbal 
pot in de vereniging gezet en die pot was 
prima gevuld na 10 weken geen winnaar. 
De winnende duif had geen speciale 
motivatie. Ik heb net als anders zijn duivin 
op vrijdag voor het inkorven getoond. 
Wat wellicht leuk is om te vertellen vond 
Albert, was dat de nestmaat van deze duif, 
de NL14-1503846 "Alberto" vliegt bij Arie 
Dijkstra en won op de vlucht vanuit Soup
pes-sur-Loing ditjaar een 5e NPO. 
Over de rest van de voorbereiding naar 
deze gewonnen vlucht zei hij het volgen
de: 'Ik vond dat de duiven van Gien best 
moe thuiskwamen in tegenstelling wat ik 
van anderen hoorde en las op internet. 
Ik heb de duiven toen voor het eerst dit 
seizoen een geelpil opgestoken. Omdat 
ze zo moe waren heb ik ze niet erg lang 
bij elkaar gelaten. Ik heb ze daarom op 
woensdag samen een stukje weggebracht 
naar Ens, zo'n 25 km. 
De top 10 van 2337 duiven; 1. A. Timmer
man, Steenwijk. 2. Wouter Vedder, Tuk. 
3,8,9. H. van de Linde, St. Jansklooster. 
4. F Eibers, Zwartsluis. 5. W Buwalda, 
Steenwijk. 6. Gebr. Homma, Steggerda. 
7 J. Belt, Vollenhove. 10. Beute & zn, 
Wilhelminaoord. 

Wytse Mantel 

een doffer van Pau l Kouwenhoven ( oude 
lijn) en een duivin van Comb. Zwirs-Strik. 
Ook zijn er duiven van Jeroen Meeder 
op het hok waar Jan goede resultaten 
mee behaald. Ditjaar is hij ook voor eerst 
gaan spelen op de dagfond met 1 koppel 
3 jarige duiven. De jonge duiven worden 
verzorgt door Jan zijn vrouw, wat goed 
te merken is met hoe zij er mee omgaat 
en hoe tam deze duiven zijn. Alle duiven 
worden gevoerd met een mix van Beyers 
en Matador voer volgens schema van zijn 
voeradviseur Hans van Vliet. Ook wordt 
het voer regelmatig voorzien van lookolie 
en zeewier. Bij thuiskomst van een vlucht 
zit er BS in het drinkwater. Als je aan Jan 
vraagt om de gouden tip verwijst hij naar 
een Belgische uitspraak" De prijzen wor
den in de winter verdiend ". 
Uitslag :1-4. Jan Zwirs Kwintsheul , 2. 
Comb. Zwirs-Strik Kwintsheul , 3. Spenno 
van der Zande, Kwintsheul, 5. Peet Zonne
veld, Wateringen. 

Gerard van Luijk 
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